
MONTEVIDEO, SE VIDIMO! 
Dragan Bjelogrlić // 2014, Srbija // 35mm, 153 min

Priljubljena nogometna 
televizijska serija se s tele-
vizijskih zaslonov seli na 
veliko platno, zgodba pa 
sledi zanesenjakom ju-
goslovanske nogometne 
reprezentance, ki so se 
leta 1930 podali na prvo 
svetovno prvenstvo v urug-
vajsko prestolnico Montevideo. Igralci so po prihodu v Urugvaj soočeni 
s povsem nepoznanimi kulturnimi običaji, pod pritiskom mednarodnih 
agentov, romantičnih skušnjav in neizprosnih tekmecev pa se v ekipi po-
javijo nepričakovana nesoglasja. Vendar se prve tekme hitro bližajo, zato 
morajo nogometaši strniti vrste in dokazati svoja mojstrska preigravanja z 
usnjeno žogo.

JOHNNY GUITAR
Nicholas Ray // 1954, ZDA // 35mm, 
110 min

V zakotju Divjega zahoda žilava Vienna (Joan 
Crawford) postavi gostilno in načrtuje, da bo 
po prihodu železnice lahko okrog nje z gradi-
la še civilizirano mesto. Vendar ji lokalni živelj, zabubljen v preds odke in 
sovraštvo do novih priseljencev, ostro nasprotuje. V gostilno neke ga dne 
prikoraka skrivnostni tujec po imenu Johnny Guitar (Sterling Hayden) , bivši 
revolveraš in ljubimec pogumne podjetnice. Njegov prihod pospeši spiralo 
sovraštva, ki se žanru primerno izteče v vsesplošno nasilje. Znamenit in za-
gotovo najbolj ekstravaganten vestern vseh časov V isti sapi tudi freudovske 
mokre sanje in feministična alegorija takrat aktualnega lova na čarovnice.

mestu, in kadar ga kam ne spustijo, pridno počaka zunaj. Nenavadni par 
vzbuja začudenje pri odraslih in nevoščljivost med vrstniki. Ko balon prileti 
v Pascalov razred, nastane trušč in ravnatelj Pascala za kazen zaklene do 
konca pouka. Nerazdružljiva prijatelja na svojih poteh srečata tudi deklico 
z modrim balonom, ki je prav tako svojevoljen kot rdeči, njuno druženje pa 
nasilno prekine skupina pretepačev, ki pokončajo Pascalovega rdečega pri-
jatelja. A dečku prihiti na pomoč cel grozd pisanih balonov s pariških ulic.

BELA GRIVA: DIVJI KONJ: Po močvirjih francoske pokrajine Camargue 
se pase čreda divjih konj. Njihov vodja je čudovit žrebec, imenovan Bela 
griva, ki se nikakor ne pusti ujeti lokalnim kavbojem. Nad Belo grivo se na-
vduši tudi deček Folco in sanja, da bo žrebca nekega dne ujel sam. Počasi in 
vztrajno si pridobiva njegovo zaupanje, a kavboji se ne pustijo odgnati kar 
tako. Belo grivo poskušajo spraviti v past s požiganjem travnatega območ-
ja. Pogumni Folco se poda na goreče področje, zavihti na hrbet grivastega 
prijatelja in skupaj zbežita čez močvirja ter morske sipine, dokler na koncu 
ne izgineta v morju.

MRAZ V JULIJU 
Jim Mickle // ZDA, Francija, 2014 // 109 
min, BluRay

Vznemirljivi triler, posnet po romanu Joe-
ja R. Lansdaleja, prikazuje zgodbo mladega 
očeta Richarda, ki v svoji hiši ponoči ustreli 
neoboroženega vsiljivca. Ker mladenič umre, si Richard na glavo nakoplje 
maščevanje mrtvečevega očeta, ki ogrozi njegovo družino. Hkrati Richard 
spoznava, da lokalni šerif prikriva pomembne podatke, zato najame iz-
kušenega detektiva Jima. Toda spletka se poglablja in vse vpletene potiska 
proti neizbežnemu obračunu soočenja med pravico ter maščevanjem.

TWO-LANE BLACKTOP
Monte Hellman //ZDA, 1971 // 102 min, 
35mm Monte Hellman //ZDA, 1971 // 
102 min, 35mm

Voznik in mehanik se v starem chevroletu, letnik 
‘55, brezciljno in skoraj brez besed vozita skozi 
podeželsko Ameriko. Zmagujeta na dirkah in se 
premikata naprej proti jugozahodu. Na bencins-
ki črpalki v Flagstaffu v njun avto ob skladbi Hit 
the Road, Jack zleze avtoštoparka. Ultimativni kult pod režijsko taktirko leg-
ende ameriškega neodvisnega filma, Monteja Hellmana, s srhljivo nazornostjo 
ponazori tisto slovito definicijo svobode, o kateri je na prelomu šestdesetih v 
sedemdeseta prepevala Janis Joplin.

ŽENSKA, KI POJE

DENIS VILLENEUVE // KANADA, FRANCIJA, 2010 // 35 
MM, 130 MIN 

Pretresljiva družinska drama o bratu in ses-
tri, ki se v iskanju svojih korenin podata na 
nemirni Bližnji vzhod in tako izpolnita mate-
rino poslednjo željo. Poetično pričevanje o neizbrisni dediščini nasilja in 
neizmerni moči ljubezni. Kanadski kandidat za tujejezičnega oskarja, pos-
net po uspešni istoimenski igri Wajdija Mouawada.
»Starogrške tragedije bi bile telenovele, če se ne bi dogajale v času dolgih, 
krutih vojn, če torej vojna ne bi bila naravno stanje te družbe. Zmnožite 
krutosti starogrških tragedij, pa dobite ‘naravno stanje’ Bližnjega vzhoda, 
skozi katerega je šla ‘ženska, ki poje’/…/. ZA+« - Marcel Štefančič, jr., Mla-
dina
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posnetkov vrača v čas svojega otroštva ter nam pričara nepozabno podo-
bo nepredstavljivega: življenja in smrti v času Pol Potovega režima Rdečih 
Kmerov. Slika, ki je ni je bila premierno prikazana na festivalu v Cannesu, 
kjer je prejela glavno nagrado v sklopu Posebni pogled, nominirana pa je 
tudi za oskarja za najboljši tujejezični film.

ABECEDA
Erwin Wagenhofer // Avstrija, Nemčija, 
2013 // 113 min, DVD

»Osemindevetdeset odstotkov otrok se rodi 
visoko nadarjenih. Po šolanju je takšnih le še 
dva odstotka.« - citat iz filma
Ne glede na to, katero šolo smo obiskova-
li, sledimo vzorcem mišljenja, ki izvirajo iz 
zgodnjega obdobja industrializacije, ko je bil 
cilj ljudi oblikovati v dobro delujoče člene v 
proizvodni verigi. Učni program se je od tedaj 
močno spremenil, šola ni več kraj avtorita-
tivnega urjenja, obsedenost s predpisanimi 
standardi pa učne ure opredeljuje bolj kot 
kadarkoli prej. Storilnost, vodilo tekmovalno naravnane družbe, je posta-
la neizprosno merilo za vse. A enosmerna osredotočenost na tehnokratske 
učne cilje in nekritično ponavljanje iz konteksta iztrganih podatkov bos-
ta morda zatrla prav tisto igrivo ustvarjalnost, ki bi nam lahko pomagala 
– brez strahu pred neuspehom – pri iskanju novih rešitev za ekonomsko, 
družbeno in politično krizo, s katero se soočamo. Skoraj vse tovrstne raz-
prave se osredotočajo na tiste oblike tekmovalnega izobraževanja, ki naj bi 
učencem zagotovile največji uspeh, Wagenhoferja pa v nasprotju s tem zan-
ima način razmišljanja, ki se skriva zadaj. Tisto, česar se naučimo, oblikuje 
naše zaloge znanja, kako se učimo, pa oblikuje naše mišljenje.

OTROŠKI PROGRAM: RDEČI BA-
LON + BELA GRIVA: DIVJI KONJ 
Albert Lamorisse // Francija, 1953 // 35 mm, 
81 min // 5+

RDEČI BALON: Lirična pripoved o dečku 
Pascalu, ki nekega dne na poti v šolo najde 
velik rdeč balon. Kaj hitro se izkaže, da ta ni 
čisto navaden balon, temveč ima svojo voljo 
in značaj. Kot majhen kužek sledi dečku po 

VRATAR LIVERPOOLA 
Arild Andresen // Norveška, 2010 // 35 
mm, 90 min // 8+
Inteligentna najstniška komedija, ne le o no-
gometu, pač pa o odraščanju, prvi ljubezni, 
čudnih starših in o tem, kako preživeti najst-
niška leta v šoli. Film za mlajše in starejše, za fante in punce! Botra filma je 
teta Justi!
Trinajstletni Jo se boji igrati nogomet, strah ga je hladnokrvnih morilcev, 
tuša v šoli, sošolca Toma Erika, namesto katerega dela domače naloge, in 
še marsičesa. Prepričan je, da je življenje nevarno, in meni, da se mora do 
konca šolanja nujno izogibati vsaj agresivnih sošolcev, nevarnih športov in 
luštnih punc. Vse gre po načrtu, dokler ne dobi nove sošolke: Mari. Je lepa 
in pametna ter obvlada matematiko in nogomet. Jo je prepričan, da je Mari 
njegova sanjska punca. Če hoče, da ga bo opazila, mu mora uspeti nekaj 
izjemnega, mora tvegati. Vsi v razredu zbirajo nogometne sličice, najbolj 
zaželena pa je zelo redka sličica vratarja Liverpoola, Joséja Manuela Reina. 
Če bi jo Jo uspel dobiti, bi si končno povečal ugled med vrstniki in pred-
vsem – pridobil bi pozornost dekleta.

TIR
Alberto Fasulo // Italija, Hrvaška , 2013 // 
BluRay, 90 min

Da bi družini omogočil boljše življenje, se 
Branko zaposli kot šofer tovornjaka pri itali-
janskem prevozniku. Zdaj zasluži trikrat več, kot je znašala njegova učiteljs-
ka plača, a vse ima svojo ceno, tudi če se ta ne meri v denarju. Težki pogoji in 
nečloveške zahteve delodajalcev na cesti ogrožajo Brankovo varnost in živl-
jenje. In zdi se, kot da ga neskončne vožnje po evropskih tržnih magistralah 
ne bodo nikoli pripeljale domov, k vse bolj oddaljeni in odtujeni družini.
Zmagovalec lanskega mednarodnega festivala v Rimu je dokumentar-
no-igrani film ceste, ki skozi intimen vpogled v vsakdanjo rutino sodob-
nega Odiseja, tovornjakarja Branka Završana, razkriva globalno problema-
tiko izkoriščanja delavstva in trpko realnost večnih nomadov evropskega 
prevozništva.

BOŽANSKI DNEVI 
Terrence Malick // ZDA, 1978 // 35mm, 
94 min

Bill (Richard Gere), fizični delavec v jeklarni, se spre z delovodjo in ga ubije. 
Skupaj z dekletom Abby (Brooke Adams) se zatečeta na deželo, kjer posta-
neta zgolj še dva anonimna iskalca dela v času porajajoče se gospodarske 
krize. Da bi se lažje izmuznila roki zakona, se pretvarjata, da sta brat in 
sestra. K sebi ju vzame bogat, umirajoč kmet, ki se kmalu do ušes zaljubi v 
Abby, ona pa tudi ne ostane ravnodušna. 

Nesmrtna filmska klasika je bila za izjemno fotografijo (Nestor Almendros) 
nagrajena z oskarjem, Terrence Malick z zlato palmo za najboljšega režiser-
ja v Cannesu, sloviti Ennio Morricone pa z BAFTO za najboljšo filmsko 
glasbo.

SLIKA, KI JE NI 

»Na svetu je toliko podob, da se nam zdi, da 
smo videli vse, razmislili o vsem. Že več let 
iščem sliko, ki manjka. Fotografijo, ki so jo med letoma 1975 in 1979, v času 
svojega vladanja Kambodži, posneli Rdeči Kmeri. Slika sama seveda še ne 
dokazuje množičnega pokola, pripravi pa nas k razmišljanju. K ustvarjanju 
zgodovine. Zaman sem jo iskal po arhivih, v dokumentih, na kamboškem 
podeželju. Zdaj vem: ta slika mora manjkati … pravzaprav je sploh nisem 
iskal. Mar ne bi bila obscena in brez pomena? Zato sem jo ustvaril sam. 
Kar vam ponujam danes, ni neka določena podoba ali iskanje ene same 
podobe, to je podoba nekega iskanja: iskanja, ki ga omogoča film. Nekatere 
slike morajo vedno manjkati in neprestano jih morajo nadomeščati druge: 
v tem gibanju so življenje, boj, bolečina in lepota, žalost izgubljenih obrazov 
in razumevanje tega, kar je nekoč bilo. Včasih plemenitost, celo pogum – a 
pozabljenje nikoli.«
Režiser se s pomočjo miniaturnih glinenih figuric in drobcev arhivskih 

Rithy Panh // Kambodža, Francija, 2013 
// BluRay, 96 min
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